
 

Hoe werkt het spel

Frisbeegolf of ook wel Discgolfis een variant op het gewonegolfspel. Met dit verschil dat het gespeeld wordt meteen frisbee in plaats van een

balletje. Veel benamingen van golfkomen terugin hetfrisbee spel. Je kunt denken aan kretenals tee,hole,holei none,putt, approach,birdie, par drive

etc. Frisbeegolf wordt vaak gespeeld in parken ofterreinen waar diverse natuurlijke hindernissen voorkomen, zoals waterpartijen, bomen en

dergelijke. Het is vooral en recreatiespel in de vrije natuur en geschikt vooralleleeftijden,ieders vaardigheidsniveau en portemonnaie. Het hoeft niet

duurte zijn, maar hoe verder men met vaardigheden komt hoe beter materiaal men zal willen aanschaffen. Wilt u in Nederland materialen aanschaffen
dan kunt u dit doen door ons een email te sturen en zullen wij u verwijzen naar een goede leverancier. Wilt u een course laten aanleggen dan kunt u

terecht bij www.dizzydiscs.nl

Defrisbeecourse

Het parcours is ingedeeld in tees en pole-holes. Een frisbeegolfcours bestaat meestal uit 9 of 18 holes. Tee staat voor afwerpplaats. Je probeert vanaf

de tee de holete bereiken in zo min mogelijk worpen. Deafstand tussen de tee en de hole ligt tussen de 60 en 150 meter. Uitzonderingen naar boven
en of naar beneden zijn mogelijk als de omgevingdat vereist.

Bij wedstrijden en ook op ons terrein wordt er gebruik gemaakt vaneen pole-hole en dit is een ronde metalen mand op een metalen standaard. Boven
deze mandis een ring met metalen kettingen, waar je de frisbee ingooit en waardoorhij in de mandzal vallen. Voor de tees hebben wij gekozen om

een afwerpplaats ( tee) te maken voor beginners en voor gevorderden, zodat ons parcours door een iederis te gebruiken.

Verder kan nog worden vermeld dat vooriedere hole aangegeven wordt wat de grenzen van het speelveld zijn. De grensis over het algemeen een

natuurlijke grens, zoals bomen, water en ander obstakels. Indien je buiten dit speelveld komt metje frisbee heet dit Out-of-bounds.
Je krijgt dan een strafpunt van 1 worp en je mag weer staten op de plaats waardefrisbee het veld uitging. Wanneerje frisbee in het waterterechtkomt

krijg je ook een strafpunt en start je weer op de oever waarhij het veld verliet.

Het Spel

Detee is een klein gebied bijvoorbeeld eenlijn of een plek van | bij 1,5 meter beton vanwaarje speelt. Bij de eerste hole vul je het scoreformulier in
en gaat de eerste werpen. Na deeerste hole wordt de volgorde bepaald door hoe er gegooid is. Be beste speler begint en zo verder.

De volgende worpen Na de eerste worp gooit steeds de speler die het verste vande hole is. Als je in het bezit bent van minidisks dan leg je die op de

grond waardefrisbeeis terechtgekomen en bij de volgende worp moetje voorste voet dertig centimeter achter de markeerdisk ( minidisk) staan

Een schijf die niet op de grond komt Wanneerje frisbee door omstandigheden bijvoorbeeld in een boom terecht is gekomen dan moetje recht onder

dit punt weer beginnen. Tot 2 meter van de grond is er geen probleem, maar bij hoger dan 2 meter krijg je een strafpunt. Als de plaat zich buiten het

speelveld bevind dan geld weerde regel dat je moet starten aan de rand van het speelveld op de zelfde manier als beschreven in out-of-bounds.

Verschillende schijven voor verschillende situaties Met frisbeegolf kun je in vele situaties terechtkomen, waar een ander aanpak noodzakelijk is. Denk

hierbij aan grote afstanden afleggen ofjuist om een boom zien te komen. Netals bij het gewone golfwaar men vele clubs heeft voor verschillende

situaties zo heeft ook defrisbeespeler meerdere frisbees om mee te gooien. Elkefrisbee heeft specifieke vlucht en roleigenschappen. Natuurlijk kun je
als recreant met een gewonefrisbee aan het werk, maarje zult al snel ontdekken dat je graag wat meer wilt. Zo hebje frisbees voor langeafstand en

putters en nog vele anderen. Let wel op dezefrisbees zijn geen frisbees om te vangen je kuntje er ernstig mee bezeren. Voor gooien en vangenzijn
weerandere geschikt zoals ook voor het spelen met honden. Wij verhuren die ook aan onze gasten, omdat gewone frisbees direct onbruikbaar worden

als de hond zijn tanden er in zal zetten

Geen scheidsrechter

In tegenstelling tot andere sporten is er bij frisbee sporten geen scheidsrechter aanwezig, dus ook nietbij frisbeegolf. De spelers zijn zelf
verantwoordelijk voor het verloop van het spel en dat de regels worden nageleefd. We hebben een aantal regels uitgelegd, maarde echte

wedstrijdspeler heeft met meer regels te maken en als je die wilt hebben kun je die ophalen bij de NFB (Nederlandsefrisbee bond) Zoals al eerder
beschreven is het spel gebaseerd op respect voor de tegenstander dusbij fouten dient het team er gezamenlijk een oplossing voorte vinden

 

  


